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1990’larınsonlarındanbaşlayaraktinerkullananlarakarşıartanbirhisteridal-
gasınatanıkolduk.Aşağıdakigazetebaşlıklarınınaçıkçagösterdiğiüzere“ti-
nerciler”inkriminalize edilmeleri içinbirmedya seferberliği gerçekleşti.Bu
başlıklardan bazıları şöyleydi: “Tinerci vahşeti”, “Sahipsiz canavarlar”,
“Mersin’detinerciçocuklarındehşeti”,“Beşiktaş’tatinerciçocuklarındehşeti”,
“TinercidehşetindenFransızöğretmendenasibinialdı”,“Tinercilerşimdide
otomobilleresaldırıyor”,“Tinercilerbakaneşinesaldırdı”,“Tinercilerkızyur-
dunubastı”,“CeptelefonuiçinEmre’yiöldürdüler”,“SeraySever’etinercita-
cizi.”Yeriniyavaşyavaş“kapkaççı”figürünebırakmadanönce“tinerci”histe-
risi öyle bir noktaya ulaşmıştı ki internet sitelerinde, “Müdüre Hanım ve
Tinerci”1 örneğindeolduğugibi,tinercilerüzerinebazıkabacinselfanteziler
biledolaşımagirmişti.

BuyazıtinercilerinbirkorkunesnesiolaraktemsillerininKürtmeselesiylei-
lişkisini incelemeyi hedeflemektedir. Bu sebeple; öncelikle sokak çocukları
meselesinin,devletinyerindenetmepolitikasınınsonucuolarakortayaçıkan
Kürtlerinzorunlugöçüyleilişkisinedairgenelbirresimortayakoyulacaktır.
Dahasonra“tinerciler”meselesikavramsalbirçerçeveiçerisindetartışılacak-
tır.Butartışma,biryandantinercilerin“içerideolandışarıyı”ifadeeden“ya-
bancı” durumunda olmaları, diğer yandan da bir yönetim stratejisi olarak
kriminalizeedilmeleriçerçevesindeyapılacaktır.

* BoğaziçiÜniversitesi,AtatürkİlkeveİnkılaplarıEnstitüsüdoktoraöğrencisi.
YazınınyayınahazırlanmasındakikatkılarındandolayıSevgiÇilingir’eteşekkürederim.

1 Bkz. http://www.hikaye23.com/Hikaye/Mudure_Hanim_Ve_Tinerci.html. Google arama
motorundan“Tinerci”şeklindearamayapıldığında(8Ekim2009),108.000,“TinerciVahşeti”
şeklindearamayapıldığında20.600,“TinerciDehşeti”şeklindearamayapıldığındaise7.590
sonucunçıkıyorolmasıdabuhisterininboyutlarıhakkındabirfikirverebilir.

“Tinercilerin” Bir Korku Nesnesi Olarak Temsili

DelalAydın*
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2 Bu konu hakkında ayrıntılı bir araştırma için bkz. Serra Müderrisoğlu, “Çalışmak ya da
Çalışmamak: Bütün Mesele Bu!” Türkiye’de Büyük Kentlerin Gecekondu ve Çöküntü
MahallelerindeYaşananYoksulluk ve SosyalDışlanma, FikretAdaman,ÇağlarKeyder (2006)
içinde.

3 Oral’ınbukonudakiilkaraştırmalardanolansondereceönemliçalışmasınınkısabiranlatı-
mıiçinbkz:http://www.radikal.com.tr/1998/10/17/turkiye/01goc.html.

4 Bkz. Filiz Yavuz, “Sokak Çocukları Gerçeği”, Psikolog Emin Dönmez ile röportaj,
http://www.evrensel.net/05/03/01/gundem.html#4
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44 “Tinerci” ya da Kürt Çocuk: Zorunlu Göçün Etkileri ve 
Sokak Çocuklarının Medyada Temsili

MetropollerdekisokakçocuklarındakiartışolgusununKürtlerinzorunlugöçü
vebunamaruzkalmışailelerinkronikleşenyoksulluğununbirsonucuolduğu
kabul edilmektedir.2 Zorunlu göçemaruz kalmış aileler daha önceden göç
edenlerdenoldukçafarklıbirrotaizlemiştir.Öncekilerinaksine,göçetmeyi
istememişler,göçeyeterlihazırlığıyapmakiçinzamanbulamamışlarveyeni
yerlerindekizorgünlerindeonlaradestekolacakçeşitlimemleketbağlarından
dayoksunkalmışlardır(Müderrisoğlu,2006,Dinç,2008).Buaileler,göçettik-
lerimetropollerde 1980 sonrası uygulananneoliberal politikalar sonucunda
zatenyüksekdüzeydeolanişsizliğinyanısıraköydengeliyorolmak,eğitim-
denyoksunlukvediğerlerindenhiçdeazönemliolmayanyaşadıklarıdilprob-
lemigibibazıözgüldezavantajlarlabirlikteemekpazarınadâhilolmayaçalış-
maktadırlar.Bukoşullaraltındaebeveynleraileningeçiminisağlayamadıkları
içinçocuklar,kâğıtmendilsatmak,arabacamlarınısilmekgibiişleryaparak
ailenin geçimi için sokakta çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Aile
ekonomisindealdıkları rolgereğiokulagidemeyenbuçocuklarınyoksulluk
döngüsündençıkmalarıdahadazorlaşmaktadır.

ZorunluKürtgöçüsadecesokaktaçalışandeğil,sokaktayaşayançocuklarında
oranındaönemlibirartışayolaçmıştır.GökhanOral,yaptığıaraştırmadabu
çocuklarınyüzde92’siningöçleİstanbul’agelmişailelerinçocuklarındanoluş-
tuğunu vurgulamaktadır. Sokakta yaşayan çocukların madde bağımlılığına
olan eğilimini inceleyen bu araştırma bu çocukların yüzde 58’inin sokakta
yaşama dayanabilmek için tiner kullanmakta olduklarını göstermektedir.3

Tinercilerin temsili meselesine geçmeden önce sokakta yaşayan çocukları
tinerkullanmayayöneltennedenlerekısacadeğinmekyararlıolabilir.Tiner
kullanmanınnedenleriniEminDönmez şu şekilde sıralamaktadır: Sokakta
yaşıyorolmak,çevredekiçocuklarınmaddekullanması,cansıkıntısınıgider-
mek ve heyecan yaratmak, açlığı azaltmak, korkuyu bastırmak ve cesaret
sağlamak,umutsuzluğuvedepresyonubastırmak,utanmaduygusunuazalt-
mak,uykusorunlarınıgidermek,soğuktankorunmak,kavgaetmek,uyanık
kalarakistismarvetehlikelerdenkorunmak,kendinibirgrupiçindevarede-
bilmek,çeşitlinedenlerleoluşanağrılarıazaltmak,duyarsızlaşmak,dahako-
layhırsızlıkyapmak,travmatikolaylarıveonlarınyarattığıolumsuzduygu-
larıbastırmak.4

DiğeryandanYükseker,sokaktayaşayançocuklarınoranının-kibunlarınti-
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45ner bağımlılığına çok daha yatkın olmaları beklenebilir - normal bir aile
yaşamı olan ama sokakta çalışan çocukların oranına göre çok daha az
olduğunu saptamaktadır.Ancak indirgemeci bir yaklaşımla sokakta çalışan
çocuklar da “tinerci” ya da “kapkaççı” olarak temsil edilmekte, bir sosyal
tehlikeveriskfaktörüolarakhedefgösterilmektedirler(Yükseker,2008:134-
5).Yükseker’egörebuçocuklartehlikeligruplarolaraktemsiledildikleriiçin
buçocuklarısokaktaçalışmayaitenzorunlugöç,kentyoksulluğugibineden-
ler tartışılmamakta, bu soruna kökten çözüm yolları araştırmak yerine bu
çocuklarıgörünmezkılansosyalpolitikalaruygulanmaktadır(Yükseker,2008:
135).Yükseker’indikkatçektiğibunoktabuyazınıntemelinioluşturmaktadır.
“Tinerci”ve“sokakçocukları”kavramlarınınmedyadabirbirininyerinegeçe-
bilir bir tarzda kullanılması Kürtlerin kriminalize edilmesinin bir parçası
olarak değerlendirilebilir. Kürtlere dair söylemdeki gerilimin sokak çocuk-
larının“tinerciler”olaraktemsiliyetlerindekigerilimolarakdakendinigöster-
diğini söyleyebiliriz.BaşkabirdeyişleKürtmeselesininalgılanmabiçimive
onayönelikolarakbenimsenentutumlarsokakçocuklarıve“tinerciler”mese-
lesinedeyansımaktadır.Böylece,çoğudurumda-hepsitinerkullansınyada
kullanmasın,ister“işeyaramaz”“tehlikeli”bireylerolsunlaristersefaletiçinde
fakirçocuklarolsunlar, isteronlarıterkeden,tacizeden,üzerlerindeşiddet
uygulayan,onlarıçalışmayazorlayan“dejenere”ailelerinçocuklarıolsunlaris-
terse ailelerininkendisi yardımamuhtaçolsun - sokak çocuklarının sorun-
larını, Kürt meselesiyle ilgili tutumların birer alt metni olarak okumak
mümkündür.“Tinerci”yadasokakçocuklarıileilgilisorunlarınçözümüiçin
yapılanönerilerdedebenzerbiryaklaşımgözlemlenebilir.Bunoktada,“tiner-
ciler”sorununuKürtmeselesiileilişkilendirmeninyadailişkilendirmemenin
buçocuklarıntemsillerininbirparçasıolduğudaeklenmelidir.Medyanınve
ilgilidevletkurumlarınıngenelyaklaşımı,sokakçocuklarımeselesinizorunlu
göçtenvehattagenelyoksullukhallerindenayırmaktadır.Müderrisoğlu’nun
davurguladığıgibiçokazaraştırmacıbuilişkiyikurmaktadır(Müderrisoğlu,
2006).ÖteyandanaşırımilliyetçilertinercivekapkaççılarınKürtolduğundan
hareketle “yozlaşmış bir ırk olan Kürtlerin” bir sorun ya da iç düşman
olduğunuilanetmektedirler.Bazımedyakuruluşlarının,açıktanolmasada,
tinerciyadakapkaççıhaberleriniPKKileilgilihaberlerdensonravererekya
dakapkaççı ve tinerciler ile ilgilihaberlerinbaşlıklarında “terör”kelimesini
kullanarak bu tarz varsayımlara benzer bir yaklaşım sergiledikleri gözlem-
lenebilir. Bu makalenin bundan sonraki bölümü tinerci figürü üzerinden
Kürtlerinkriminalizeedilmesinivebukriminalizasyonunarkasındayatanne-
denleritartışmaktadır.

Yabancı Olarak “Tinerci”: Kürtlerin Kriminalize Edilmesi

Simmelyabancının“bugüngelen,yarındakalacakolan”olduğunubelirtirve
şöyleder:“Bumesafedekiilişkiyakınolanınuzakolduğunugösterirken,bu
yabancılık uzakta olanın yakın olduğunu gösterir” (Simmel, 1971: 143-4).
Baumanda “yabancı” kavramınımodernizminmüphemliğinin kalbine yer-
leştirir.Onagöreyabancı,“dostmudüşmanmıolduğumeselesinigündeme

toplumvekuram2 son:Layout 1  10/15/09  1:16 PM  Page 45



5 TinercilerleilgilidiğerhaberlerdedeTaksimişlenensuçlarınanamekânıolarakişaretedil-
miştir.Taksim(İstanbul’unkendisigibi)hertürlügrubaaçıkolmasındanötürütekinsizbir
yerdir;patolojikbirkamusalalandır.Ayrıca,Bülbül(Tarlabaşı)mahallesininyenigöçeden
KürtlerinyoğunolarakyaşadığıbirbölgeolmasındandolayıçoksayıdaKürtçocuğunTaksim
civarındaki sokaklarda çalışıyor olmaları Taksim’in patolojik kamusal alan olmaözelliğini
pekiştirdiğisöylenebilir.
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46 getirecekşekilde‘uzağa’konuşlandırılmayıreddedenkişidir”(Bauman:1993:
59).Yabancı,“fizikselveruhsalmesafearasındakiyankılanmayıbozar;fiziksel
olarakyakın,ruhsalolarakuzaktır”(Bauman,1971:60)vebunedenledüşman-
dandahabeterdir.

O,dışarıdaolanıiçeriyegetirmektedir.Baumanmoderndevletindüzenleyicive
kategorize edici etkinliklerini bahçıvanlık metaforuyla açıklamaktadır. Tıpkı
bahçedüzenlemesindeolduğugibibahçedehangibitkilerinbulunacağınave
bunlarınnerededuracağınakararverilir,ayrıkotlarıtemizlenir,gerekenyerler
budanır.Baumaniçin“yabancı”moderndevletinbudüzenlemesi içindeyerli
yerinekonamayanıişaretetmektedir.Kürtfigürününböylebir“yabancı”konu-
mununiyibirörneğinioluşturduğusöylenebilir.Türkulusdevletinindüzen-
lemesiiçinde90’larlaberaberyığınlarhalindemetropoletaşınanKürtlük,atıl-
masıgerekenbirfazlalılıkolarakbelirir.Sokakçocukları(vetinerciler)kronik
yoksulluğun, sosyaldışlanmanınveayrımcılığınbağlayıcılığını ifşaeder.Kürt
meselesiileşekillenenkentselyoksulluk,buçocuklarınbedenlerindegörünür
birhalebürünmektedir.Sokakçocuğununbedeni,hemsınıfsalhemetnikan-
lamda ötekinin bedeni olmaktadır (Stallybrass veWhite, 1986: 126). Böylece
ötekinin bedenimedyada yer alan haberlerde alelade bir şekilde nesneleşti-
rilebilirhalegelir.Buçocuklarınisimlerindenbahsedilmezvearalarındakifark-
lılıklar tamamen göz ardı edilir. Mesela bir haber başlığında “… [Tinerciler]
Emre’yi öldürdüler” şeklinde bir ibare kullanılmıştır. Oysaki haberin ayrın-
tılarındacinayetiişleyenintekbirkişiolduğuanlaşılmaktadırvebutinercinin
bir ismi yoktur -mesela Mustafa Emre’yi öldürmemiştir. Bu durum İskoç
polisinintanımlamasınabenzemektedir:“Birismiolmayanyadasadecetakma
isimleriolanbinlerceçocuk;aynıköpeklergibi”(StallybrassveWhite,1986:126).

SATkomandosuZekiŞen’in2003Mayıs’ındatinercilertarafındanöldürülme-
si olayı sokak çocuklarının tekinsiz konumlarının neredeyse bir paniğe yol
açtığını göstermişti. Zeki Şen, gazetelerin ifade ettiği şekliyle “hem fiziksel
hemzihinselaçıdanmükemmelbireğitimdengeçmiş”,“ABD’debulunmuş”,
“üç dil konuşan” biridir. Taksim’de5 arkadaşlarıyla beraber içtikten sonra
sabahınerkensaatlerindeevinedönmekiçinbirtaksiyebinmeküzeredir.Üç
tinercikendisineyaklaşıpsigaraister.Buisteğireddedincetinercilerdenbiri
Şen’i bıçaklar. Bauman’ın “yabancı” kavramsallaştırması bu olayın yarattığı
paniğianlamamızayardımedebilir.Herşeydenöncebirkomandodüşmanın
niyetlerivestratejisihakkındaeğitimliolduğuiçindüşmanlakarşılaştığında
hazırvenazırdurumdadır.Ancaktinercibir“yabancı”olarak(düşmanolarak
değil) SAT komandosunun yanına kadar yaklaşabilmiştir. Tinercinin
müphemliğiyadabelirsizliği,SATkomandosunusavunmasızkılmışvekarşı
hareketegeçmesiniimkânsızhalegetirmiştir.
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6 ErsanSelahAltunok.Cumhuriyet.“KayıpDünyanınÇocukları”.14.08.2003.
7 Vurgularaveyazımyanlışlarınadokunulmamıştır.
http://www.nihalatsiz.org/sat_komandolarina_ne_oluyor.htm.
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47Buolay içinürkütücüolanbaşkabirşeyin,SATkomandosunun“kusursuz”
bedeni ile tinerci çocuğun “iğrenç” bedeninin karşı karşıya gelmesi olduğu
söylenebilir.Dahadakötüsü,rahatsızedicibedenkusursuzbedeniniçinegir-
miştir(cinayetbıçaklaişlenmişti).Bunoktada,“iğrenç”yada“kirli”bedenlerin
hastalıklıbirmaneviyatındagöstergesiolduğunadairöjenistvarsayımındev-
redeolabileceğinidegözönünealmakgerekiyor.Böylebirbakışla,tinercinin
“iğrenç”bedeninintaşıdığımanevikirlilikTürktoplumsalbedenininmükem-
melliğinibozuyorolmalı.

Tinerci figürünün korku nesnesi olmasının temelinde sokak çocuklarının
mutlakyoksulluğunun/mahrumiyetininbirşeylerinyolundagitmediğiniale-
nengöstermesiyatıyorolabilir.BedeninsahipolduğuböylebirtemsilHunt’ın
sözleriylebirprovokasyondur(Hunt,1999:145).Eğerböyleyse,suçunfailiol-
maktanziyademağduruolan6 sokakçocuklarınısuçlukategorisineindirgeme
dürtüsününaltındayatanşeysokakçocuklarınınkendisefaletleriilebirlikte
savaş nedeniyle zorla göç ettirilmiş Kürtlerin sefaletlerini gösteriyor ol-
malarıdır.

Tinercilerinkorkunesnesiolmalarınazeminsağlayanetkenlerbiryana,bura-
da bir yönetim stratejisi olarak korku siyasetinin de devrede olduğu öne
sürülebilir.Korkusiyasetinintemelbirbileşenibelirlibirgrubunyadagrup-
larınkriminalizeedilmeleridir.Tinerci(yadakapkaççı)figürününaracılığıyla
sırasıylasokakçocuklarınınveKürtlerinkriminalizeedildiklerisöyleyebiliriz.
Aşırımilliyetçibirforumsitesindenalınmışaşağıdakibölüm,SATkomando-
sunun öldürülmesinin yarattığı korkunun yukarıda anlatılan dolayımlarla
nasılKürtlereyöneldiğininkatıksızhaldekibirörneğiolarakokunabilir.

İyieğitimli,yakındöğüşvebirçokdöğüşsporlarıkonusundauzmanSATko-
mandolarınasıloluyordakendilerinibilesavunamadanbirçırpıda“bıçakla-
nıveriyorlar”? …En önemlisi bu cinayetleri gerçekleştirenlerin hepsinin de
“kürt”kökenliolmasıbirtesadüfmüdür?Unutmayalımki,karşımızdakılıcı-
nıçekerekmeydanokuyanbirdüşmandeğil,içimizegirerekbiziiçeridenbi-
tirmeyeçalışan,sinsisinsiyurdumuzuişgaledenvemayalarında“kalleşlikve
hainlik”kavramıolanbirtoplulukvar.7

Foucault’nun“tehlikelikişi”(dangerous individual)ve“toplumsalbeden”(so-
cial body) kavramları kriminalize etme sürecinin hangi önermelere
dayandığınıanlamakiçinaçıklayıcıolabilir.Foucaultşöyleder:

Uzunsüredenberi,suçlununüzerinebirsuçunyükleneceği,veböyleceosuç-
tandolayıcezalandırılabilecekbiriolmasıyeterliydi.Günümüzdeisesuç,da-
haziyadetoplumsalbedeniniçinde-azyadaçok-tehlikelibirunsurunbu-
lunduğunaişaretedenbirolaydanibaretgörünmektedir(Foucault,1994:179).
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48 Nitekimriskunsuruolaraktanımlananbiribirkabahatişlememişsebilekanun
karşısında sorumlu olarak kabul edilmektedir. Foucault’ya göre böylece
“cezanınhedefi,kasıtlıolarakyasayaaykırıdavrananbirhukuköznesiniceza-
landırmakolmayacaktır,onunrolü,sözkonusukişinintemsilettiğikriminallik
riskini -ortadan kaldırarak, dışlayarak, çeşitli kısıtlamalarla, terapi önlem-
leriyle-olabildiğinceazaltmaktır(Foucault,1994:198).Başkabirdeyişle,suçlu-
nun,eylemlerinpotansiyelsorumlusuolaraktehlikelikişişeklindekavramsal-
laştırılmasısözkonusudur.Bu,Foucault’nun“insanlarınyaptıkları”nakarşılık
“neoldukları”ayrımınaişareteder.Budoğrultuda,sokakçocuklarınıntoplum-
salbedendeki“tehlikeliunsurlar”olarakgörüldüklerisöylenebilir.

Comaroff’lar,buyazıaçısındanhayatiolanbirşeye,neo-liberalkoşullardabe-
lirli grupların kriminalize edildiğine ve bunun suçun kendisine yönelik
değişeniktidarpolitikalarısonucuolduğunadikkatçekmektirler:

[B]uliberalçağıntarihselkoşulları-kiuluslarınvesınırlarınınegemenliğinde-
ki zayıflaması,hükümetlerinbaskı ve refaharaçlarınıkontrolkapasitesinin
azalması,kültürelsiyasetinliberalhukukdevletiveonuntemelindekievren-
selinsanhaklarınameydanokumasıbunlararasındayeralmaktadır-moder-
nistanlamdakiasayişsağlamaişinizorlaştırmaktadır(ComaroffveComaroff,
2004:823).

Modernistanlamdaasayişsağlamaişinizorlaştırannedenlermoderniktidarı
da tüketmektedir (Comaroff ve Comaroff, 2004: 822). Siyasi ve ekonomik
çözülmeşeklindekendinigösterenbuyenikoşullarda,suçlununbedeni,or-
tadankaldırılmakbiryana,yeniyönetimstratejisiiçinuygunbiraraçolarak
belirmektedir. Bu bedene karşı, ulusun ve yasanın bütünlüğü
doğrulanır/pekiştirilir. Böylece, “baş kötü” figürü “devlet tarafından garanti
edilenahlâkibircemaatolarakulusdevletvedüzeninmetafizikleriiçin,üze-
rinekafayorulabilecek,iddia,hattatalepedilebilecekbirzeminsunma”işlevi
görmektedir(ComaroffveComaroff,2004:808).

[SuçveCeza]yönetişimteknolojilerinin–kisuçluyutespitetmeveinfaztek-
nolojileridebununiçerisindedir-hızladeğiştiğivebazıyerlerdedoğrudan
tehditaltındaolduğuneoliberalkoşullaraltındatoplumsaldüzeniüretmeve
onuinandırıcıbiçimdetemsiletmeninyollarınıbulma;azdaolsaiçtutarlılı-
ğasahipyerliyerindebirdünyakurmaçabasınınhayatibirparçasıdır.Böyle
zamanlarda,kriminalşiddetsiviltoplumunkırılganlığınınsemptomuolarak
elealınır;bunamukabil,kanunuygulayıcılarbaskıaltındakibirdevletinvü-
cutbulduğutemelşeyolur(ComaroffveComaroff,2004:822).

Comarofflar’a göre bunundevamındadaha fazla polise talep olur ki buda
otoriterbiryönetimingöstergesidir.Devletinneoliberalkoşullarınsonuçları
ve talepleri arasında sıkıştığı Türkiye örneği için Comarofflar’ın analizi
oldukçauygundur.Yüksekseviyedekiişsizlikveyoksulluğunhâkimolduğu,
devletin siyasal kriz yaşadığı, toplumsal bedende pek çok geleneksel bağın
çözülmekte olduğu koşullarda Kürtlerin kriminalize edilmesi bir yönetim
stratejisiolarakdeğerlendirilebilir.Comarofflar’ınGüneyAfrika’dakimedyada
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8 Irkçılığın, şovenizminveayrımcılığınkorkuörgütleyicisiolaraknasıl işlevgördüğünedair
NaziAlmanyasınıveABD’dekiMcCarthydöneminihatırlamakyeterlidir.

9 İfadeler olduğu gibi aktarılmış, yazım yanlışlarına dokunulmamıştır. http://turkcu.net/fo-
rum/viewthread.php?tid=1141.
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49suçunnasılgösterildiğinedairifadeleriTürkiye’dedeaynışekildeişlergörün-
mektedir.Comarofflar’agöre“kitleiletişimaraçlarınınbanalteatralyöntem-
leri ile suç ırksallaştırılmakta ve ırk suçlulaştırılmaktadır. Ve ikisi de
‘gençselleştirilmektedir’(youthenized)”(ComaroffveComaroff,2004:804).

Aşırı milliyetçi ya da ırkçı söylemleri incelemek medyadaki tinerci haber-
lerinintoplumaetkilerinianlamaktaoldukçafaydalıdır;çünkükorkuörgüt-
leyicileri olarak onların söylemleri bu etkileri kendi bünyesinde yoğun
biçimdetemsiletmektedir.Irkçısöylem,hernekadarmarjinalbirgrubaait-
mişgibigörünsedetoplumdayürürlükteolanyadadahaderinleresaklanmış
olan korku ve kaygıların katıksız biçimini yansıtmak açısından bize iyi bir
olanaksunmaktadır.8 AşağıdakialıntılarSATkomandosununöldürülmesin-
densonrabirinternetsitesindeyapılantartışmalardanörneklersunmaktadır.
Buörnekler“dahafazlapolistalebi”eğiliminivebutalebinmoderndevletin
kriziyleilintisiniaçıkçagöstermektedir.Ayrıcatartışmailerledikçetinercite-
riminin anlamının Kürtleri ve sokak çocuklarını ifade edecek şekilde nasıl
sabitlendiğigörülebilir:9

-AlperenGül:Yıllardırdevletimiz,basın,siviltoplumörgütleritinercileritop-
lumakazandırmakiçinçalışmalaryapıyor,önerilersunuyor,çözümlerüreti-
yor.Yinedetinercilergüngeçtikçeartmayavetoplumazararvermeyedevam
ediyor. Neden tinercileri topluma kazandırmaya çalışıyoruz anlamıyorum.
Toplumuntinercilereihtiyacımıvar?Sankinüfusumuzazdaçalıştıracakişçi
bulamıyoruzdatinercilerdenmiyararlanacağız.10milyonişsizinüzerinebir-
detinercileriekleyeceğizdebaşımızgöğemierecek?Tinercileritoplumaka-
zandırmakfikrilüzumsuzveboşbirhayaldir.Buradayapılmasıgerekentop-
lumuntinercilerdenkurtarmayaçalışmaktır.Amac,tinercilerikazanmakde-
ğiltinercilerdenkurtulmakyanimasuminsanıkazanmakolmalıidi.Olaylara
birey endeksli değil toplum endeksli bakılırsa yaşanılır bir Türkiye için ilk
adımatılmışolur.Tinercileri,kapkaççıları,gaspçıları,tecavüzcüleri,terörist-
lerikazanmayaçalışarakmasumlarımızıkaybetmekyanlışındandönelimar-
tık.Kötülerdenkurtulmadıkçaiyileryaşayamaz......(Temmuz,2003)

-Turan:ZatenbunlarınhepsiKürt!(Temmuz,2003)

-Türk-Kan:bunlarbüyükşehirlerdebelliyerlerdesemtlerdeyoğunlaşmakta-
dırlarmesela Ankara: Tuzluçayır, Çinçin, Bentderesi İstanbul: Hacıhüsrev,
Dolapdere, Kasımpaşa, Laleli, Beyoğlu İzmir: Basmane… benzer hadiseler
Brezilya'dadaolmaktadırözelliklebutüruyuşturucusatıcısıçocuklarmelez
vezencikökenlerindengelirler.BunlardanbıkanhalkPolislerleberaberbun-
larınyuvalarınasilahlıbaskınlaryapmaksuretiyletoplucaöldürüyorlardıya-
sal olarak. eğer devlet izin çıkarırsa burada da aynısı uygulanmalıdır
(Temmuz,2003).

-Balamır:bendebirTürkcocugununböylebireyyapacaginainanmiyorum.
yapanindazatenkesinliklekanibozuktur!!bunlarincogununkürtvecingene
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olduklarizaten tiplerivekonusmalarindanbellioluyor.zatenbizimsevgili
kürtlerinenaaz10cocuguoldugundanbiritinerciveyasokakcocuguolmus
farketmiyor(Temmuz,2003).

-TürkŞad:İnsanlardilenenkürtçocuklarınaparavermemeyebaşladılarsa,
buumutvericibirgelişmedir(Şubat,2004).

-Turankızı:enikleridoğuruptinercigaspçıkapkaççıolaraksokağaatankürt-
leriçgüdüleriyleasayişideelimizdenalmayaçalışıyor...polisteşkilatıkaldıbir
asayişibozmakiçinelegeçirmedikleri...hayvanlaroffofnebüyükdertbun-
lar...tümdünyahayvanhaklarınıkoruyorbirşeyyapmamızıengellemeyeça-
lışıyor...(Şubat,2004)

-BozkurtSerdar:Tinerciler,Küçükçekmecedebahçedeoynayan8yaşındaki
birçocuğunkulağınıkesmişler,dahasonrakafasınataşavuraraköldürmekis-
temişler.Buçeşitvahşetolaylarınekadararttıdeğilmi?Artıkhergüngaze-
telerdebunlarıokuyoruz.Herkesinyakendisininyadatanıdıklarınınbaşına
butürolaylargelmiştiryadaduymuşsunuzdur.Enazndanailenizdenbirisi-
nintinercilertarafındanyolukesilmişveparaistenmiştir.Tinerciler,kapkaç-
çılar,gaspçılar,teröristler,şehireşkiyalarıartıkyaşamımızınayrılmazbirpar-
çasıhalinegeldi.kürtlerleyaşamanınsonuçlarıbunlar.Artıkheryerçokkötü
ve çok tehlikeli. Çoluğumuzu çocuğumuzu dışarı çıkaramayacağz yakında
(Mart,2004).

-Asena-Börü:çokperişandurumdagördüğümbazısokakçocuklarınınkafa-
taslarındaTürkyumrusuvarmıdiyebakıpeğertürksekarnınıdoyurmayaye-
tecekkadarparaverdiğimolmuştur.bencebeşeronarenikvekancıküreten
kürtlerinveledizinalarınıtemizlemelitürklerebirşansdahavermeliyiz(Mart,
2004).

Türkiye’deinternetsiteleriüzerindeyaygınbirşekildeuygulanansansürerağ-
menbusitelereherhangibiryaptırımuygulanmıyoroluşubusiteleri,saltırkçı
söylemin temsili açısından değil, bu söylemin toplumda giderekmeşruiyet
kazanmasınaaracılıketmeleriaçısındandakaygıvericibirşekildeönemlikıl-
maktadır. Aşağıdaki metin internet siteleri ve e-mail adresleri aracılığıyla
yaygınbirşekildedolaşımagirenbiryazıdanalınmıştır.Metinkorkusiyase-
tininırkçılıklasofistikebireklemlenmesiniyansıtmaktadır.10

Sorun Bölücülük Değil; Sorun Kürdün Kendisidir 

Kırmızı ışıklarda arabamızın camına yapışıp dilenenler niye hep kürttür?..
Sokaktaadımbaşıönümüzeçıkıp"abeeeynooolurbirharçlıhhviir"diyesü-
lükgibiyapışan,vermediğimiztakdirdeküfreden10-15yaşındakimaddeba-
ğımlısıyaratıklarniyehepkürttür?Toplumsalbirsorunhalinegelen,cinayet
dahiişleyentinercilerinetnikkökenleriincelendiğindekürtolduklarımeyda-
naçıkmıyormu?Bunlaryüzündeninsanlarsokaktarahatgezemezhalegel-
diler.Budabirterördür,şehirleringöbeğindekibireyselKürtterörüdür.
…
Biz Türkçüler, sosyal açıdan değerlendirdiğimiz kürtmeselesine bir bütün
olarakbakıyoruzvebunlarıntoplumazararverenyaratıklarolduğukonusun-
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datümTürkleribilinçlendirmeyeçalışıyoruz.

Birkaçayöncegazetevetelevizyonlardaşahanebirhabervardı.Diyarbakır'da
birKürtdişisi8yavrusundansonra,9.sunuikizolarakpeydahlarken,çocuk-
larölümtehlikesinegiriyorveTürkaskeridoktorlarıgelipbebelerikurtarıyor,
hastanedekuvözekoyuyor.
…
Burejiminkendisininkurucusuolanasliunsura,yaniTürklereihanetetmek
açısındandevşirmeOsmanlı'danhiçbirfarkıkalmamıştır.
…
Sakınkimsebunuinsanlıkla,hümanizmle,devletinvatandaşınınhayatınıko-
rumailkeleriilefalanaçıklamayakalkışmasın.Benimülkemegözdikmişbir
halkın,benimvergilerimlebeslenipdahaçoküremelerinisağlayıponmilyon-
larcaasalakyaratmanınhiçbirilkeileilgisiyoktur.
…
Toplumolarakdüzenimizi,bireyolarakyaşantımızı,aileolarakhuzurumuzu
vemilletolaraksağlımızıbozankürtlerinyarattığıtehlikeyihalainkaretmek
eğergafletdeğilse,nedir?
…
Arkadaşlar,sorun"kürtçülük""bölücülük"veya"terör"değildir.Sorunkürdün
takendisidir.Teröristi,esnafı,işadamı,öğretmeni,manavı,dolmuşçusu,gar-
sonu,sapığı,eşkiyası,kapkaççısı,anarşisti....hepsiaynıdır.

Artık"Kürtbölücülüğü"diyebirsorunolmadığı,gerçeksorununadı“kürtya-
yılması”olduğuhaldebazılarıısrarla"bölücülük"diyeyanıltıcıadlandırmalar-
lauğraşıyor.Bazılarıda“dışgüçlerinmaşası,piyonukafasız,zavallı,korkul-
mayadeğerolmayankürdler”söyleminibulmuşlar.Böyleceesasbüyüksuç,
Kürtlerinüstündenalınıpkimolduklarınıkendilerininbilenettarifedemedi-
ği,gizemperdelerininarkasındakiyücedışdüsmangüçlereyükleniyor.Hem
de Kürt tehlikesi küçümsenip stratejik bir politika boyutuna indirgeniyor.
Oysa ki sorun stratejik veya magazinsel sorun olmaktan daha vahimdir.
TurkiyeCumhuriyetidevletininkimliğini,kurucuveasliunsurolaraktekelin-
detutanTürkırkınınnüfusitibariylegelecekteaynışekildetekelindetutup
tutamayacağı,yanivarolma,yokolmamücadelesidir.Ayrımadikkatedin.
EğerdışgüçlerleKürtlerinTürkmilletinekarşıbirilişkisivarsa,builişkima-
şalıkdeğilişbirliğidir.

İlk bakıştametin, ulusal nüfusun arıtılmasını öneren ırkçı öjenik söylemin
tipikbirörneğigibigörünmektedir.Tıpliteratüründenyoğunolarakbeslenen
öjeniksöylemkriminalliği,Rose’unbelirttiğigibi“sekestrasyon[izoleetmek],
sterilizasyon ya da imha yoluyla yayılmasının önüne geçilmesi gerekende-
jenerebirbünyeninbirçokgöstergesindenbiriolarakgörmüştür”(Rose,2000:
24).MetindeKürtler,yayılımıdurdurulacakkusurlubiralt-nüfusolarakvede-
jenere bir ırk olarak tanımlanmaktadırlar. Daha yakından bakıldığında
metinde öjenik söyleme göre çok daha yeni bir şeyi, Türk ulus-devletinin
dünyadaveTürkiye’dekideğişeniktidardengelerialtındaçözülmesineyöne-
likkorkuyugörebiliriz.Görülebileceğigibiyukarıdakialıntınınsonparagrafı
tamamenbukorkudanbeslenmektedir.Bubağlamda,zorekonomikkoşullara
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ulusdevletegemenliğininzayıflamasınıneşlikettiğibuneoliberaldönemde,
rejimin Kürtleri vatandaş kabul ederek tutum alması eleştirilirkenOsmanlı
döneminevurguyapılmasıoldukçamanidardır.ZiraOsmanlı,“çokkültürlübir
imparatorluk”olmasınasıklıklareferansverilenbirpopüleranlatıyasahiptir.

Sonuç

Bu yazıda sokakta yaşayan/çalışan Kürt çocukların bir şeylerin yolunda
gitmediğiniifşaedenvarlıklarıylave“içerideolandışarı”konumlarıylatambir
“yabancı”özelliğigösterdikleriiddiaedildi.Bunaparalelolarak,Kürtlerinti-
nerci (ya da kapkaççı) figürü yoluyla kriminalize edilmelerinin, neoliberal-
izminağırekonomik,toplumsalvesiyasikrizortamında,biryönetimstrate-
jisiolarakgörülebileceğisavunuldu.Diğerbirdeyişle,buradasözkonusuolan
korkusiyasetiağıryaşamşartlarınakarşıtepkiyibastırmakyadasaptırmak
için geliştirilen ideolojik mücadelenin bir parçasıdır. Sennett’ın aşağıdaki
cümleleribukonuiçinenanlamlısonsözolabilir:

İnsanlarsiyasialanıortak,kolektifbirkimliğipaylaşarakkendilerinibirbirle-
rinesunmafırsatıolaraknekadarçoktahayyülederlerse,kardeşliklerinitop-
lumsalkoşullarıdeğiştirmek içinkullanmaktanokadaruzaklaşmışolurlar.
Topluluğubiraradatutmakamacınkendisihalinegelir;orayagerçektenait
olmayanların tasfiyesi, topluluğun halletmesi gereken bir işe dönüşür.
Müzakereetmeyireddetme,dışarıdakileridevamlıolaraktasfiyeetmemantı-
ğı,gayrişahsiliğiortadankaldırmayadönüksözümonainsancılarzudankay-
naklanırvebumantıkkendikendiniyıkar.Ortakçıkarlaraulaşmaarayışı,or-
takbirkimlikarayışıiçindeyokolur(Sennett,1974:261).

Kaynakça

Bauman,Zygmund.1993.Modernity and Ambivalence.Cambridge:Polity.
Comaroff, Jean and Comaroff, John. 2004. Criminal Obsessions after Foucault:
Postcoloniality,Policing,andtheMetaphysicsofDisorder.Critical Inquiry 30(4):800-
824.

Dinç,NamıkKemal(der.).Göç Hikayeleri. İstanbul:GÖÇ-DERyayınları
Foucault,Michel. 1994.AbouttheConceptofthe ‘DangerousIndividual’ inNineteenth-
CenturyLegalPsychiatry,inJamesD.Faubion(ed.).Power.Vol.3

Glassner,B.1999.The Culture of Fear. NewYork:BasicBooks
Hunt, Alan,1986. Governing Morals: a Social History of Moral Regulation. New York:
CambridgeUniversity

Rose,Nikolas.2000.TheBiologyofCulpability:PathologicalIdentityandCrimeControlin
aBiologicalCulture.Theoretical Criminology. 4(1):5–34.

Sennett,Richard.1974.The Fall of Public Man.NewYork:WWNorton
Simmel, George. 1971.On Individuality and Social Forms”, Donald M. Levine (ed.), On

Individuality and Social Forms: Selected Writings. TheUniversityofChicagoPress.
Stallybrass,PeterandWhite,Allon.1986.The Politics and Poetics of Transgression. Cornell
UniversityPress.

Yükseker, Deniz. 2006. Türkiye’de Yerinden Edilme Olgusu Hakkında Yapılan Bazı
Araştırmaların Bulguları, Kurban,Dilek, Yükseker,Deniz, Çelik, Ayşe Betül, Ünalan,
Turgay ve Aker, A. Tamer (der.), “Zorunlu Göç ile Yüzleşmek: Türkiye’de Yerinden
EdilmeSonrasıVatandaşlığınİnşası”içinde.İstanbul:TESEVyayınları,125-135.

52

T
oplum

veK
uram

Sayı:2G
üz2009

toplumvekuram2 son:Layout 1  10/15/09  1:16 PM  Page 52


